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Århus, den 30. april 2018 

 

Nyhedsbrev til medlemmer af Danmarks Charolaisforening 

 

Konstituering og opgavefordeling 

Efter en veloverstået generalforsamling, blev det første ordinære bestyrelsesmøde holdt den 23. april. På 

mødet blev konstitueringen endelig besluttet, ligesom der blev aftalt opgavefordeling.  

 

Jørgen Larsen er valgt som formand, mens Mads Bjerregård er valgt som foreningens næstformand.  

 

 

Foreningens bestyrelse og sekretariat: 

Navn, titel   Mailadresse   Telefonnr. 

Jørgen Larsen, formand  jgl@estate.dk   2025 8235 

Mads Bjerregård, næstformand mads24_bjerregaard@hotmail.com 2498 8474 

Kristoffer Kristoffersen  kvk1814@hotmail.com  2773 7878 

Jørgen L. Jensen  birkmosecharolais@hotmail.com 2635 0541 

Kim Johansen   johansen1985@hotmail.com  2012 1465 

Benny Olsen, 1. suppleant  vestensoe@outlook.dk  5090 5751 

 

Jørgen Skov Nielsen, konsulent jsn@seges.dk   2012 0796 

Else-Marie Pedersen, sekretær emp@seges.dk  8740 5299 

Hanne Christensen, bogholder hoc@lmoerhvervsrevision.dk  7668 8600 

 

 

Ansvars- og opgavefordeling 

Bestyrelsen besluttede, at der ikke nedsættes faste udvalg, i stedet blev der aftalt en ansvars- og opgavefor-

deling for hvert af de centrale områder: 

 

Opgave  Ansvarlig/tovholder 

Avlsarbejde og ny avlsplan Bestyrelsen er ansvarlig. 

Avlsdyrsauktion Mads Bjerregård er overordnet ansvarlig for auktionen.  

Avlsforum i Dansk Kødkvæg Jørgen Larsen og Mads Bjerregård er foreningens repræsentanter. 

 

Information, SMS og PR Kristoffer Kristoffersen er ansvarlig 

Hjemmeside og facebook Kristoffer Kristoffersen er tovholder 

Pressemeddelelser Jørgen Skov Nielsen er tovholder 

Medlemsblad  Jørgen Jensen er ansvarlig 

PR-artikler  Benny Olsen er tovholder 

 

Dyrskuer og Udstillinger Bestyrelsen er overordnet ansvarlig 

Landsskuet, stand Benny Olsen er tovholder 

Landsskuet, staldansvar Kim Johansen er tovholder 

Landsskuet,  

dommer og bedømmelse Jørgen Larsen er tovholder, 

Dommerliste, hjemmesiden Jørgen Skov Nielsen er tovholder 

Kursus for dommere Jørgen Skov Nielsen 
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Sommer-/høstfest Mads Bjerregård og Kim Johansen er ansvarlige 

Åbent Hus  Kim Johansen er tovholder  

Avlerdag  Bestyrelsen er ansvarlig 

 

 

Arrangementer 

Bestyrelsen har besluttet, at holde en avlerdag i uge 41. Her vil foreningens nye avlsprogram samt tyremo-

reprogrammet være de vigtigste temaer.  

 

Det planlægges, at afholde en avlsdyrsauktion i forbindelse med Landsskuet 2018. Samarbejdspartnere 

er Danmark Charolaisforening, Charolais Ungdom samt eventuelt Dansk Simmental og Dansk Limousine 

Forening. Yderlige oplysninger om auktionen kan fås ved henvendelse til Mads Bjerregård, tlf. 2498 8474. 

 

Der er aftenfest på Landsskuet, som der plejer at være. 

 

 

Dyrskueregler 

Bestyrelsen har besluttet følgende præcisering af dyrskueregler  

• Kvier kan udstilles op til 32 måneder  

• Alderen på kalve, der kan udstilles sammen med moren, er op til 8 måneder  

• Der gives en særlig hæder til en ung ko  

• Fransk dommer ved Landsskuet.  

 

Retningslinjer for ærespræmier ved dyrskuerne 

Det er besluttet, at foreningen fremover skænker ærespræmier til lokale dyrskuer efter følgende model:  

1 ærespræmie ved 10 tilmeldte dyr, 2 ved 25 dyr, 3 ved 40 dyr, 4 ved 55 og 5 ærespræmier ved 75 tilmeldte  

dyr. Værdien af præmierne skal være mindst 1.000 kr.  

 

 

Opgaver 

Bestyrelsen har besluttet, at se nærmere på racens statistik for dødfødte kalve. I samarbejde med SEGES, 

vil der blive set nærmere på baggrunden for racens dårlige statistik. 

 

 

Tyrmorprogrammet igangsættes i løbet af foråret. Hensigten er at udvælge en bruttotrup på 50 tyremorem-

ner, som efter en nærmere selektion vil resultere i cirka 30 godkendte tyremødre. I sammenhæng med dette 

program skal der også udvælges en række tyrefædre.  

 


